Give Me Five 5

strana 1 z 2

Give Me Five 5
Starter Unit – The school fair
school fair
balloons
labels
toy stall
cake stall
coconut shy

školní slavnost
balónky
štítky, jmenovky
stánek s hračkami
stánek se sladkostmi
srážení kokosů (hra
/k@Uk@Unöt SaI/ pouti,slavnosti)
/sku:l fe@/
/b@'lu:ns/
/leIbls/
/tOI stO:l/
/keIk stO:l/

na

Unit 1 – My clothes
waistcoat
tie
cardigan
tights
baseball boots
tracksuit
polo shirt
jeans
top
leggings
belt
sweatshirt

/weIstk@Ut/
/taI/
/kA:dIg@n/
/taIts/
/beIsbO:l bu:ts/
/tr{ksu:t/
/p@Ul@U SÆ:t/
/dZi:nz/
/tÁp/
/legIÎz/
/belt/
/swetSÆ:t/

vesta
kravata; vázanka
(pletená) vesta
punčocháče
kecky, vysoké tenisky
tepláková souprava
polokošile, tričko s límečkem
džíny; rifle
tričko; halenka
legíny; přiléhavé kalhoty
pásek; řemen
mikina

mobile phone
camera
website
webcam
video call
laptop
interactive
whiteboard

/m@UbaIl f@Un/
/k{m@r@/
/websaIt/
/webk{m/
/vIdI@U kO:l/
/l{p tÁp/
/Int@r'{ktIv
waItbO:d/

fur
whiskers
fangs
spikes
scales
claws
jaw
fins
tail
wings
feathers
beak

/fÆ:/
/wIsk@rs/
/f{Îs/
/spaIks/
/skeIls/
klO:z/
/dZO:/
/fIns/
/teIl/
/wIÎz/
/feD@s/
/bi:k/

Unit 6 - Entertainment

whitewater rafting /waItwO:t@

pop concert
magazines
classical music
concert
play
poems
art exhibition
sculpture
3D film
circus
dance show
ballet
comedy show

helmet
lifejacket
camping
wetsuit
map
compass
torch
hiking
rucksack
rock climbing
mountain biking

rafting na divoké vodě
helma; ochranná přilba
záchranná vesta
kempování
neoprénová kombinéza
mapa; plán (města)
kompas
baterka; pochodeň
turistika
batoh; ruksak
lezení na skály
ježdění na horském kole

bridge
castle
traffic lights
crossroads
pedestrian
crossing
pavement
tower
town hall
statue
steps

/faUnt@n/
/skwe@/
/brIdZ/
/kA:sl/
/tr{fIk laIts/
/krÁs r@Uds/
/p@'destrI@n
krÁsIÎ/
/peIvm@nt/
/taU@/
/taUn hO:l/
/st{tju:/
/steps/

fontána; pramen
náměstí; čtverec; čtvercový;
hranatý
most
hrad; zámek
semafor; dopravní světla
křižovatka
přechod pro chodce
chodník; dlažba
věž
radnice
socha
schody

Unit 4 – My technology
karaoke
tablet
CD player
MP3 player
computer game

/k{r@'@Uki/
/t{blIt/
/si:di: pleI@/
/em pi: Tri: pleI@/
/k@m'pju:t@
geIm/
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/pÁp kÁns@t/
/m{g@'zi:nz/
/kl{sIkl mju:zIk
kÁns@t/
/pleI/
/p@UIms/
/A:t eksI'bISn/
/skölptS@/
/Tti: di: fIlm/
/sÆ:k@s/
/dA:ns S@U/
/b{leI/
/kÁm@di S@U/

kožešina
kníry
(upíří) zuby, tesáky
sportovní boty (s hroty na
podrážce)
váhy
drápy, pařáty
čelist
ploutve
ocas
křídla
peří
zobák
popový koncert
časopisy
koncert vážné hudby
hrát; hra; zápas
básně
výstava umění
socha; sochařství
3D film
cirkus
taneční show
balet
zábavná show

Unit 7 – A helping hand

Unit 3 – I love my city
fountain
square

interaktivní tabule

Unit 5 – Amazing animals

Unit 2 – Adventure holiday
rA:ftIÎ/
/helm@t/
/laIfdZ{kIt/
/k{mp(IÎ)/
/wetsu:t/
/m{p/
/kömp@s/
/tO:tS/
/haIkIÎ/
/röks{k/
/rÁk klaImIÎ/
/maUntIn baIkIÎ/

mobilní telefon; mobil
fotoaparát; kamera
internetová stránka
web kamera
videohovor
notebook; přenosný počítač

karaoke
tabletka; pilulka; prášek
přehrávač kompaktních disků
MP3 přehrávač
počítačová hra

blow up balloons /bl@U öp b@'lu:ns/ nafouknout balónky
decorate the room /dek@reIt D@
vyzdobit místnost
ru:m/
send invitations /send InvI'teISns/ poslat pozvánky
clean the furniture /kli:n D@ fÆ:nItS@/ vyčistit nábytek
choose the music /tSu:z D@ mju:zIk/vybrat hudbu
make posters
/meIk p@Ust@z/ vyrobit plakáty
prodávat vstupenky
sell tickets
/sel tIkIts/
upéct koláč
make a cake
/meIk @ keIk/
zamést podlahu
sweep the floor
/swi:p D@ flO:/
jít nakupovat
go shopping
/g@U SÁpIÎ/
podávat nápoje
serve drinks
/sÆ:v drIÎks/
put out the food /pUt aUt D@ fu:d/ vystavit občerstvení

Unit 8 – Green technology
cardboard box
cardboard tube
elastic band
lolly stick
bottle top
straw

/kA:dbO:d bÁks/
/kA:dbO:d tju:b/
/Il{stIk b{nd/
/lÁli stIk/
/bÁtl tÁp/
/strA:/

lepenková krabice
kartonová tuba
gumička
dřívko od lízátka
uzávěr lahve
sláma, slámka
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carton
can
string
button
fabric
plastic bottle
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/kA:tn/
/k{n/
/strIÎ/
/bötn/
/f{brIk/
/pl{stIk bÁtl/

krabice (např. džusu)
plechovka
provaz; šňůra
knoflík; tlačítko
tkanina; látka
plastová láhev

Unit 9 – Amazing places
desert
canyon
ocean
lake
island
reef
volcano
coast
valley
plain
rainforest
waterfall
carbon footprint

/dez@t/
/k{nj@n/
/@USn/
/leIk/
/aIl@nd/
/ri:f/
/vÁl'keIn@U/
/k@Ust/
/v{li/
/pleIn/
/reIn'fÁrIst/
/wO:t@fO:l/
/kA:b@n fUtprInt/
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poušť
kaňon
oceán; moře
jezero
ostrov; ostrůvek
útes
sopka
pobřeží
údolí
nížina; planina
deštný prales
vodopád
uhlíková stopa

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

